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Curriculum Vitae  

 

Informatii personale:  

Prenume şi nume  Anca - Cornelia Tiurean  
Adresa cabinet Str. Coriolan Baran, nr.22, Timişoara (Romania) 

Telefon 0733 77 94 08   

E-mail anca.tiurean@yahoo.com 

NaŃionalitate Română 

Domeniu ocupaŃional Psihoterapie / Psihologie / EducaŃie / Training / 
 

ExperienŃa profesională Cabinet Individual de Psihologie Tiurean Anca Cornelia 
 

Perioada: 2012 → prezent: Psiholog cu drept de libera practica in specialitatea psihoterapie familiala sistemica, 
treapta practicant autonom, acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania (cod unic: 12689) si de 
Federatia Romana de Psihoterapie. 

PoziŃia ocupată: Psiholog - Psihoterapeut  (liber profesionist) 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi:    Psihoterapie sistemică, familială, individuală şi de cuplu 
   Organizarea şi susŃinerea de seminarii pentru părinŃi şi grupuri de a dezvoltare personală 

Numele şi adresa angajatorului: Cabinet Individual de Psihologie Tiurean Anca Cornelia 

Tipul de domeniu ocupaŃional: Sănătate psihică şi ştiinŃele comportamentului uman 
 

Perioada: 01 Septembrie 2009 → 2012 

PoziŃia ocupată: Practicant voluntar in psihologie și psihoterapie sistemică, ca parte a procesului de formare 
profesională al AIFT- Timisoara,  acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania. 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi: Practică clinică sistemică, supervizată, în terapie familială şi individuală  
   Terapie Familiala de Grup in colaborare cu Scoala Mamei Junior din Timisoara  
   Practică clinică sistemică, supervizată, în grup de suport şi dezvoltare personală în cadrul proiectelor     
   adresate persoanelor private de libertate din penitenciarul P.S. Timişoara – dezvoltarea şi  
   implementarea proiectului (supervizori: Dr. S.Ariel; Dr.I.Rogobete, Psih.Insp.A.Szasz) 

Numele şi adresa angajatorului: Areopagus Institute of Family Therapy and Systemic Practice; Timisoara, Calea Martirilor Nr. 104 

Tipul de domeniu ocupaŃional: Sănătate mintală / ştiinŃele comportamentului / educaŃie / psihologie 
 

Perioada: Mai 2011  → Noiembrie 2012 

PoziŃia ocupată: Internship în departamentul administrativ - resurse umane (part time -20h/sapt.) 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi: ActivităŃi administrative (procesarea de concedii de odihna, concedii medicale şi oferirea de servicii 
HR pentru angajaŃii firmei, suport în activităŃi legate de solicitarile angajatilor si salarizare) 

Numele şi adresa angajatorului: Continental Automotive Romania, Timisoara, Calea Martirilor 1989 Nr. 1 

Tipul de domeniu ocupaŃional: Resurse umane şi psihologie 
 

Perioada: 02 Aprilie 2008 - 30 Decembrie 2011 (PFA) 

PoziŃia ocupată: PFA – activităŃi de învăŃământ (cod caen 8559);  

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi: Cursuri de comunicare şi ateliere de dezvoltare personală pentru adulŃi ;  
Cursuri de comunicare si limba engleza pentru adulŃi şi copii 
Pregătirea de materiale şi activităŃi interactive pentru dezvoltare şi învăŃare experienŃială ;  
Dezvoltarea unui program de formare a cadrelor didactice pentru eficientizarea metodelor de predare;  
ConsultanŃă în recrutare şi selecŃie de personal pentru poziŃii de cadru didactic în instituŃii de 
învăŃământ non-formal; 
Prgătirea şi implementarea unor programe educaŃionale scurte pentru părinŃi (forumuri interactive) 
Consiliere didactică şi psihologică pentru elevi şi studenŃi pentru optimizarea strategiilor de învăŃare 

Principalii colaboratori: SC 2F Centro Formatione SRL; Centrul Areopagus Timişoara; AsociaŃia Pro-Athos; AsociaŃia Scoala 
mamei junior; AsociaŃia Doremipentru copii; AsociaŃia Ador Copiii;  

Tipul de domeniu ocupaŃional: EducaŃie, Resurse Umane, Psihologie, ONG, Voluntariat 
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ExperienŃa profesională Sectorul ONG 
 

Perioada: Februarie 2016 - prezent 

PoziŃia ocupată: Președinte 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi: ActivităŃi organizatorice şi administrative, de PR şi HR 
Organizarea şi implementarea campaniei #CUISPUI (conştientizare, psihologie, comunitate) 
Planificarea şi implementarea proiectului social #APT (acompaniament psihoterapeutic) 

Numele şi adresa angajatorului: AsociaŃia Pro Psiho 

Tipul de domeniu ocupaŃional: ONG 
 

Perioada: Martie 2013 - prezent 

PoziŃia ocupată: Coordonator proiecte (voluntar, membru fondator) 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi: ActivităŃi organizatorice şi administrative, de PR şi HR 
Organizarea şi implementarea campaniei #CUISPUI (conştientizare, psihologie, comunitate) 
Planificarea şi implementarea proiectului social #APT (acompaniament psihoterapeutic) 

Numele şi adresa angajatorului: AsociaŃia Pro Psiho 

Tipul de domeniu ocupaŃional: ONG 
 

Perioada: Septembrie 2011  → Iulie 2013 

PoziŃia ocupată: Profesor Asistent (project based – 50h/lună) în cadrul programului de formare în terapie familială şi 
practică sistemică desfăşurat la secŃia de psihiatrie infantilă din Priştina, Kosovo 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi:    Facilitator în cadrul atelierelor de autocunoaştere şi dezvoltare personală  
   Realizarea de materiale de studiu şi instrumente de evaluare didactică  
   Coordonarea programului de învăŃământ la distanŃă 
   Planificarea şi desfăşurarea atelierelor de peer-training care au loc lunar pe marginea workshopurilor  
                                            desfăşurate de formatorii IFTA care fac parte din acest program de formare. 
   Oferirea de suport direct cursanŃilor în realizarea sarcinilor academice şi de învăŃare individuală 

Numele şi adresa angajatorului: Kosova Health Foundation – Pristina - Kosovo 

Tipul de domeniu ocupaŃional: Sănătate psihică şi ştiinŃele comportamentului uman 
 

Perioada: Octombrie 2010  → Februarie 2012 

PoziŃia ocupată: Psiholog coordinator de proiecte – part-time (10h/week) 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi: Coordonarea, elaborarea şi scrierea de proiecte sociale pentru a evalua şi întâmpina nevoile 
grupurilor vulnerabile în vederea promovării şi realizării incluziunii lor sociale 
Coordonarea proiectului: “TEOC” – Terapie ocupaŃională pentru persoanele cu distrofie musculară 
                                                      -- Orientare vocaŃională pentru tinerii proveniŃi din orfelinat 
Facilitator în grupuri de suport pentru persoane din categorii vulnerabile 
Practică clinică în psihoterapie sub supervizarea ITFPS Areopagus Timişoara 

Numele şi adresa angajatorului: AsociaŃia ASPIS, Bd. Vasile Lucaciu, Arad (Romania) 

Tipul de domeniu ocupaŃional: Psihologie, psihoterapie, ştiinŃe sociale şi proiecte comunitare 
 

Perioada: 15 Martie 2008 - 20 Iunie 2008  

PoziŃia ocupată: Facilitator – project based (contractat ca voluntar CCPOC, Univ.Vest Timişoara) 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi: Formarea studenŃilor voluntari de la psihologie în domeniul orientării şi consilierii vocaŃionale şi 
profesionale, în vederea implicării lor în proiectele dezvoltate de CCPOC, Univ.Vest Timişoara 
Pregătirea materialelor şi activităŃilor didactice – desfăşurarea cursurilor de formare săptămânale 
Evaluarea performanŃei studenŃilor la realizarea studiilor de caz 

Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Consiliere Profesională şi Orientare în Carieră – CCPOC str. Paris nr.1, Timisoara 

Tipul de domeniu ocupaŃional: EducaŃie / Formare profesională / Voluntariat 
  

Perioada: 01 Septembrie 2007 - 02 Aprilie 2008  

PoziŃia ocupată: Voluntar in psihologie si psihopedagogie speciala / sub supervizare 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi: Logpedie, terapie strategică prin joc, kinestezie şi muzică, consiliere familială primară  
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Colaboratori şi supervizori: Psih. Antal Marinela de la Casa Faenza, Timisoara 

Tipul de domeniu ocupaŃional: EducaŃie / Psihologie 
  

Perioada: 01 Martie 2006 - 15 Septembrie 2006  

PoziŃia ocupată: Internship – recrutare in cadrul departamentului de resurse umane 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi: Evaluarea CV-urilor şi consultarea candidaŃilor privind posibilităŃile lor de colaborare cu compania 
Interviuri tip screening, rapoarte de caz şi recomandări pentru departamentele corespunzătoare 

Numele şi adresa angajatorului: Siemens VDO Automotive, Timisoara (Romania) 

Tipul de domeniu ocupaŃional: Resurse Umane / Psihologie 
 
 

 

Perioada: 01 December 2006 - 15 February 2007  

PoziŃia ocupată: Internship – Consiliere VocaŃională şi Psihoterapie Familială 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi: Co-terapeut în şedinŃe individuale, familiale şi de grup – participare la două cazuri de consiliere 
Realizarea rapoartelor cazuistice după fiecare şedinŃă, bazat pe observaŃii directe şi discuŃiile cu 
terapeutul principal, analiza şi interpretarea datelor obŃinute prin process şi argumentarea scrisă şi 
orală sugestiilor de intervenŃie şi follow-up în discuŃiile post-factum cu terapeutul principal. 

Numele şi adresa angajatorului: Centrul de consiliere vocaŃională din cadrul UniversităŃii din Porto, Portugal 

Tipul de domeniu ocupaŃional: Psihologie / Psihoterapie / Consiliere şi orientare vocaŃională 
 

 EducaŃie, studii şi formare profesională: 
  

Perioada 01 Martie 2005 - 15 Septembrie 2006 / apoi Ianuarie 2014 - prezent (2017) 

Program de formare post-universitar Cursuri introductive si avansate de formare in Analiza TranzacŃională 

Principalele discipline / abilităŃile 
ocupaŃionale acoperite:  

Formare teoretică, aplicaŃii, o varietate de concepte şi modele teoretice aprofundate cu ocazia fiecărui 
modul de 16-24 ore. Am efectuat mimim 100 ore / an ore de autocunoaştere şi terapie personală în 
grup cu terapeut AT; beneficiez constant de supervizare profesionala individuala si de grup, cu John 
Heath, Lis Heath, Dave Spenceley si trainerii romani PTSTA Ioana Cupsa, Ioana Duma, Sorin Duma 

Numele şi tipul organizaŃiei  Yorkshire Training Centre Romania și Centrul Physis 
  

Perioada: 01 Octombrie 2016 -  Iulie 2018  

Titlul sau calificarea obŃinută: Masterat în Consiliere Filosofică și Consultanță (în limba engleză) 

Principalele discipline / abilităŃile 
ocupaŃionale acoperite:  

Philosophical tools of argumentation•  Deliberation and critical reasoning•  Care and responsibility 
ethics•  Practical ethics•  Biographic narrative in philosophical counselling•  Corporate 
communication•  Counselling skills•  Philosophy with children•  General principles of 
Psychopatholoy•  Psychiatry and Clinical Semiology•  Clinical observation•  Skills & tools for 
philosophical counselling in practice  Active listening and observation in philosophical dialogue•  
Supervised individual and group counselling 

Numele şi tipul organizaŃiei care a oferit 
programul de studii / formare:  

Universitatea e Vest din Timişoara, Facultatea de Stiinte Politice, Comunicare si Filosofie 
Timisoara (Romania) 

  

Perioada 2009 - 2015 

Program de formare post-universitar:  Formare profesională psihoterapie familială şi practică sistemică - nivel de baza si avansat 

Numele şi tipul organizaŃiei care a oferit 
programul de studii / formare  

Areopagus Family Therapy Institute (Cultural and Educational) Timisoara (Romania) 
Supervizori: Dr. Shlomo Ariel, expert internaŃional în psihoterapia familiei, Israel; IFTA 
                    Dr. Ileana Rogobete – psihoterapeut, formator, supervisor, Cape Town University 
                    Dr. David Keith, psihiatru, psihoterapeut, formator, supervisor, Syracuse University 
Supervizarea profesionala continua in sesiuni de grup mic pana in prezent (2017) cu David Keith, MD 

  

Perioada Ianuarie 2013 - Mai 2013 - Decembrie 2013 (curs intensiv 40 ore formare / modul + supervizare) 

Program de formare post-universitar:  Formare in facilitarea atelierelor inspirationale pentru parinti si familii (Familylab) 

Numele şi tipul organizaŃiei care a oferit 
programul de studii / formare  

Familylab Croatia 
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Perioada: Iulie 2007 – două săptămâni de practică clinică  

Domeniul de activitate: Internship – Practică clinică la Spitalul Clinic de Psihiatrie Gataia 

Principalele discipline / abilităŃile 
ocupaŃionale acoperite:  

NoŃiuni avansate de diagnostic şi abordare a pacienŃilor de la secŃia de psihiatrie 
Exersarea de abilităŃi de intervenŃie terapeutică;  
Exersarea desfăşurării de interviuri focusate pe problema, interviuri focusate pe persoana, interviuri 
focusate pe soluŃii, interviuri focusate pe istoricul persoanei. 
Participarea la curs interactiv despre psihofarmacologie, teste proiective, psihodiagnostic  

Numele şi tipul organizaŃiei care a oferit 
programul de studii / formare:  

Spitalul Clinic de Psihiatrie Gataia în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara 

  

Perioada: 15 Septembrie 2006 - 15 Iulie 2007  

Domeniul de activitate: Bursa de mobilitate Erasmus pentru un an academic in Portugalia – pregatire teoretică şi practică de 
nivel masteral la Universitatea din Porto, departamentul de Psihologie si StiinŃele EducaŃiei 
Internship – colaborare directă cu Spitalul Clinic de Psihiatrie “Conde Ferreira” 
Internship – colaborare directă cu Centrul de Consiliere VocaŃională al Univ.din Porto 

Principalele discipline / abilităŃile 
ocupaŃionale acoperite:  

IntervenŃie psihologică pentru sănătate mintală – percurs theoretic şi aplicativ prin principalele 
şcoli de psihoterapie şi abordări curative, Ńinând cont de contexte cazuistice biopsihosocioculturale. 
Biopsihosociologia comportamentului deviant – o abordare sistemică, interdisciplinară şi 
integrativă în studiul ştiinŃific al comportamentului uman şi formularea strategiilor de intervenŃie pe caz  
NoŃiuni avansate de evaluare psihologică şi diagnostic – curs aprofundat de înŃelegere şi utilizare 
a testelor proiective ca instrumente diagnostice şi terapeutice 
IntervenŃie psihologică în Orientarea VocaŃională şi Profesională – utilizarea abordărilor 
integrative şi sistemice în procesul de dezvoltare personală, vocaŃională şi orientare profesională 
Psihologia dezvoltării comunitare  – perspective ştiinŃifice de dezvoltare comunitară prin 
implementarea de proiecte psihologice, sociale, educaŃionale şi culturale Ńinând seama de context. 

Numele şi tipul organizaŃiei care a oferit 
programul de studii / formare:  

Universitatea din Porto (State University), Porto (Portugal) 

  

Perioada: 14 Martie 2005 - 25 Martie 2005  

Titlul sau calificarea obŃinută: Participant la programul de formare intensiv 

Principalele discipline / abilităŃile 
ocupaŃionale acoperite:  

Utilizarea patrimoniului European ca instrument de dezvoltare personală şi relaŃională 
Explorarea strategiilor alternative de educaŃie, consiliere şi psihoterapie focusate pe dezvoltarea de 
competenŃe cheie specifice necesare adaptării într-o societate bazată pe cunoaştere. 

Numele şi tipul organizaŃiei care a oferit 
programul de studii / formare:  

Ecole Normale Catholique du Barbant Wallon 
Louvain-la-Neuve Universite (Belgium) 

  

Perioada: 05 Septembrie 2004 - 12 Septembrie 2004  

Domeniul de activitate: Scoala de Vara “Abordari innovative in formarea viitorului psiholog” 

Principalele discipline / abilităŃile 
ocupaŃionale acoperite:  

Invatarea bazata pe probleme, psihodrama, gestionarea proceselor de grup si echipe, introducere in 
psihoterapie şi coaching 

Numele şi tipul organizaŃiei care a oferit 
programul de studii / formare:  

Universitatea de Vest, Timişoara  
Timisoara (Romania) 

  

Perioada: 15 Noiembrie 2003 - 15 Junie 2004  

Domeniul de activitate: Internship – fomare de bază şi practică în logopedie şi probeme de învăŃare 

Principalele discipline / abilităŃile 
ocupaŃionale acoperite:  

NoŃiuni de logopedie şi integrarea în şcoli normale a copiilor cu întârzieri în dezvoltare 
Suport individual săptămânal la clasă, al unui copil provenit din familie destrămată 

Numele şi tipul organizaŃiei care a oferit 
programul de studii / formare:  

Center for Special Education "Speranta" 
Timisoara (Romania) 

  

Perioada: 01 Octombrie 2003 - 15 Februarie 2008  

Titlul sau calificarea obŃinută: LicenŃiat în psihologie (BA) 

Principalele discipline / abilităŃile 
ocupaŃionale acoperite:  

Fundamentele psihologiei, Psihologie socială aplicată, psihodiagnostic, metodologia cercetării şi 
analiza superioară a datelor, statistică aplicată în ştiinŃe sociale, introducere în psihoterapie, 
psihologie clinică, psihologie educaŃională, psihologie organzaŃională, epistemologie, antropologie 
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culturală, ştiinŃel cognitive, psihologie aplicată în economie, sănătate, domeniul judiciar, etc 

Numele şi tipul organizaŃiei care a oferit 
programul de studii / formare:  

Universitatea e Vest din Timişoara 
Timisoara (Romania) 

  

Perioada: 15 Septembrie 1999 - 15 Iunie 2003  

Titlul sau calificarea obŃinută: Bacalaureat 

Principalele discipline / abilităŃile 
ocupaŃionale acoperite:  

Profil uman – limbi moderne aplicate: clasa de engleză şi franceză 

Numele şi tipul organizaŃiei care a oferit 
programul de studii / formare:  

National College "Lucian Blaga" (Highschool) 
Sebes Alba (Romania) 

  

 AbilităŃi şi competenŃe personale 
  

LIMBI STRAINE � autoevaluare:  InŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel European:  Din ascultare Din citit InteracŃiune verbală ProducŃie verbală Exprimare scrisă 

Engleză  C2 Proficient user  C2 Proficient user  C2 Proficient user  C2 Proficient user  C2 Proficient user  

Franceză  B1 Independent user B2 Independent user B1 Independent user B1 Independent user A2 Basic User  

Portugheză  B2 Independent user B2 Independent user A2 Basic User  A2 Basic User  A2 Basic User  

Italiană  B2 Independent user B2 Independent user A2 Basic User  A2 Basic User  A2 Basic User  

Spaniolă  B2 Independent user B2 Independent user A2 Basic User  A2 Basic User  A2 Basic User  

Germană  A2 Basic User  A2 Basic User  A2 Basic User  A2 Basic User  A2 Basic User  

  

  

CompetenŃe şi abilităŃi tehnice: CompetenŃe în psihoterapie individuala, familiala, de cuplu si de grup 
AbilităŃi didactice, de cercetare, de traducere şi interpretare (limba engleza) 

  

CompetenŃe şi abilităŃi de lucru cu 
tehnologia informatică şi de calcul: 

Utilizator regulat al MS Office, Libre Office si competente avansate in social media 

CunoştinŃe esenŃiale de SPSS şi interpretarea rezultatelor testării ipotezelor 
  

CompetenŃe şi abilităŃi artistice: - desen si design grafic                         

- scriere şi compoziŃie literară 

- dezbatere, gandire critica şi argumentare  

- realizare de produse artizanale / handmade din materiale reciclabile 
  

InformaŃii suplimentare / 
PublicaŃii: 

  ACTIVITATE DE CERCETARE: 
   Tiurean A (2008) Teza de licenta “Aspecte psihologice ale mamelor copiilor cu autism”,    
    Timisoara – editie limitata. 

LUCRĂRI PUBLICATE: 
Tiurean A, Jacono R (2013). Searching For New Values In Family Life And In The Practice of Family Therapy. Verlag Fur 
Kultur Und Wissenschaft 

   Tiurean A, Neagoe A (2012). Therapeutic Approaches and the Development of Psychosocial     
   Rehabilitation Programs for Penitentiary Inmates. Ed.Univers Juridic, Bucuresti 
   Tiurean, A. (2012). Family reunions – in Psikostil Magazine, Nr.22 / 2011, Tirana, Albania 

Tiurean, A. (2011). Meanings of Motherhood – in Psikostil Magazine, Nr.14 / 2011, Tirana, Albania 
Tiurean A. (2008) Parenting and Education of Children on Sexuality, published as part of a brochure on parenting, developed in 
a project involving the institution: “Scoala Mamei Junior” Timisoara. 
Tiurean A. (2007) Biopsicosociologia da Toxicodependencia, unpublished, presented in 2007 at the University of Porto within 
Students Conference at the end of an academic semester of practical and scientific work - University of Porto, Portugal 
Tiurean A (2007) A critical analysis of Celina Manita’s article “A critical Analysis of the Concept of Criminal Personality” aiming 
a professional discussion with the author on the topic within Conference: “Biopsicosociologia do Comportamento Desviante”, 
University of Porto, Portugal,  2007. Unpublished. 

Tiurean A. (2006). "Fixitate versus maleabilitate. Teoriile oamenilor asupra personalităŃii conturează autoprezentarea lor", 
Revista Psihomagazin, numarul 8, 1/2006, editura Doroteea, Bucuresti 
Tiurean A. (2006). Scientific essay on the links between interpersonal dynamics patterns and spiritual development, 
Universitatea de Vest, Timisoara (2006, presented in Student Conference)  

 


