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Locul de muncă vizat

Boca-Zamfir Mioara
Str Galaţi, Nr. 6, Bl PR2, Sc 3, Ap 88, Loc. Galaţi, Jud Galaţi, Cod 800654,
România
0741153800
mioaraz@yahoo.com, zmioara@gmail.com
Română
19 februarie 1981
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Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
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Perioada
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– Octombrie 2016 - prezent
– Cadru didactic asociat
– Susținerea de activități practice la nivel de licență pe domeniile:
psihologia educației, managementul clasei de elevi
– Universitatea „Dunărea de Jos” – Galați, Departamentul de Pregătire a
Personalului Didactic; Str Domnească nr 47
– Codul funcției 2310 conform Clasificării Ocupațiilor din România

– Iunie 2016 – prezent
– Psiholog clinician/ psiholog și supervizor în psihologie educațională,
consiliere școlară și vocațională/ psihoterapeut sistemic de cuplu și
familie cu drept de liberă practică
– Psihoterapie și consiliere cu familii, cupluri sau individual, dezvoltare
personală, supervizare, administrare activitate și buget cabinet
– Cabinet individual de psihologie Boca-Zamfir Mioara, Galați
– Codul funcției 2634 conform Clasificării Ocupațiilor din România

– Septembrie 2004 - prezent
– Profesor psiholog
– Orientare școlară și profesională, asistență psihopedagogică,
managementul dezvoltării personale, formare a elevilor, a părinților și a
cadrelor didactice
– Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Colegiul Naţional „M. Kogălniceanu” - Școala Gimnazială ” C-tin. Gh.
Marinescu”, Galaţi;
– Codul funcției 233001 conform Clasificării Ocupațiilor din România

– 2009 -2013
– Psiholog clinician/ psiholog în psihologie educațională, consiliere
școlară și vocațională/ psihoterapeut sistemic de cuplu și familie cu
drept de liberă practică
– Psihoterapie și consiliere cu familii, cupluri sau individual, dezvoltare
personală, administrare activitate cabinet
– Societatea Civilă Profesională “Mindu & asoc - PSILEX”
– Codul funcției 2634 conform Clasificării Ocupațiilor din România
– Ianuarie – august 2008
– Profesor-psiholog
– Evaluare psihologică, consiliere, logopedie și dezvoltare personală a
elevilor
– Şcoala de Arte şi Meserii „Simion Mehedinţi” – Galaţi, şcoala specială;
– Codul funcției 2634 conform Clasificării Ocupațiilor din România
– Martie –aprilie 2003
– Asistent social - voluntariat

Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate

– Asisteța copiilor și adolescenților
– Practică în serviciul social din Finlanda din cadrul mobilității Socrates
– voluntariat

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Octombrie 2015- prezent
Iunie 2017
Ianuarie 2017
Ianuarie-iulie 2013
Aprilie 2012
Octombrie 2011
August 2011
2005- 2008
2004 - 2006
Mai 2005
Ianuarie-aprilie 2003
2000 – 2004

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă

- student doctorand, domeniul Psihologie, la Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației, Universitatea ”Al. I. Cuza ” Iași;
- participare la curs "Strategii de predare-evaluare integrata" – CNMK,
Galați
- Curs formare "Tulburari disruptive, de control al impulsurilor si de
conduita la copil si adolescent." Galați
- curs de formare postuniversitară în cadrul proiectului „Consilieri școlari
mai bine pregătiți pentru elevi de gimnaziu”, Universitatea București;
- Formator (cod COR 241205)– în urma absolvirii cursului de formare
organizat de Casa Ccorpului Didactic, Galaţi;
- participare la cursul “Intervenţii terapeutice în recuperarea persoanelor
cu TSA. Fundamente” organizat de Fundaţia Romanian Angel Appeal Iaşi;
- participare la cursul “Intervenţii terapeutice în recuperarea persoanelor
cu TSA (monitorizarea eficienţei activităţii)” organizat de Fundaţia
Romanian Angel Appeal - Cluj;
- formare ca Psihoterapeut sistemic de cuplu și familie în cadrul Asociaţiei
de Psihoterapia Familiei şi a Cuplului – Iaşi;
- Master „Intervenţie psihosocială şi psihoterapie”, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al I. Cuza” Iaşi, diploma
de master – iunie 2007;
- curs de formare „Promovarea de alternative educaţionale nonviolente”,
organizat de Fundaţia „Salvaţi Copiii” în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetării;
- bursă SOCRATES pentru participarea la cursul internaţional „Social
Analysis and Changing Communities” la Diaconia Polytechnic, Finlanda;
- Licența - Specializarea Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea „Al I. Cuza” Iaşi, diploma de licenţă – iulie 2004;

Română

Limbi străine cunoscute

Engleza: înțelegere, vorbire, scriere – B2
Franceza: înțelegere, vorbire, scriere – B2

Competenţe de comunicare

Spirit de echipă, capacitatea de a lucra în echipă, abilităţi de comunicare şi
relaționare, abilități de interacțiune cu copii, cu adolescenți și cu adulți.

Competenţe organizatorice

Coordonator de grup, spirit organizatoric.

Competențe dobândite la locul de
muncă

Abilitatea de a lucra cu copiii cu TSA și cu alte tulburări de dezvoltare;
abilitatea de a lucra cu copii, adolescenți, adulți, familii.
Capacitate de utilizare a calculatorului (Word, Excel, SPSS, Power Point,
Internet Explorer, etc).

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

Aplicarea şi interpretarea testelor psihologice (CAS, BTPAC, ABCD-M,
NPQ, RAVEN, etc).
Categoria B

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Publicaţii

- Boca Boca-Zamfir, M., Turliuc, M.N., (2018) „The Revised cyberbullying
inventory (RCBI) for university students: validity for Romanian
adolescent population”, The Fifth International Conference on Adult
Education – Education for values – continuity and context, Proceedings
of CIEA 2018, p. 63-69;
- Boca-Zamfir, M., Turliuc, M.N., (2018), „Cyberbullying among Romanian
adolescents: the relationships between the cyberbullying status and

-

-

-

Proiecte

Conferinţe

depression, anxiety, and self-esteem”, The Fifth International
Conference on Adult Education – Education for values – continuity and
context, Proceedings of CIEA 2018, p. 375-382;
Boca-Zamfir, M.,(2017), „Psychological Effects of Cyberbullying in
Adolescence – Theoretical Analysis”, Romanian Journal of Experimental
Applied Psychology,Volume 8, Special Issue 1 (Psiworld 2016
Proceedings), p. 379-383, DOI:10.15303/rjeap.2017.si1.a61;
Boca-Zamfir, M., Puzdriac-Soponaru. C., 2008, „ Caracteristici ale
identităţii adolescenţilor în funcţie de tipologiile familiale în perioada de
tranziţie”, Buletin de psihiatrie integrativa, An XIV, Vol XIII, Nr 2(37),
Sedom Libris - Iași, iunie 2008, I.S.S.N.: 973-9375-08-1;
Zamfir, M., 2006, „Intimitatea în cuplu”, în Psihologie sexual aplicată,
Mihăescu Bebe (red.), Ed. Fides, Iași, ISBN 973-8930-02-2, 978-9738930-02-5;
Colaborator la ” Ghid de orientare școlară – pentru cls. a VIII-a” (2006,
2008).

- participare la proiectul „Equal rights-equal opportunities for both
genders, the Young and the Old” – schimb de experienţă, Bonn,
Germania, (Noiembrie 2012);
- monitor în cadrul proiectului „Şi ei trebuie să aibă o şansă” – Program de
sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări
de spectru autist, (februarie-septembrie 2012);
- participarea la activități în cadrul proiectului „ Restructurarea sistemului
de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin
generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”, ID3777,
(2012);
- participare la implementarea proiectului „Informare și sensibilizare HIV/
SIDA”, Fundația Romanian Children’s Appeal, CJRAE- Galați, ISJ –
Galați, (2008);
- membru în echipa de coordonare a proiectului „Liber! Nu dependent”,
Colegiul Național „M. Kogălniceanu”, Galați, (aprilie 2006).
- participare la „The Fifth International Conference on Adult Education –
Education for values – continuity and context” – CIEA, Iași (25-27 aprilie
2018);
- susținere lucrare „The Revised cyber bullying inventory (RCBI) for
university students: validity for Romanian adolescent population” în
cadrul „The Fifth International Conference on Adult Education –
Education for values – continuity and context” – CIEA, Iași (25-27 aprilie
2018);
- susținere lucrare „Cyber-bullying among Romanian adolescents: the
relationships between the cyber-bullying group, depression, anxiety, and
self-esteem” în cadrul „The Fifth International Conference on Adult
Education – Education for values – continuity and context” – CIEA, Iași
(25-27 aprilie 2018);
- susținere lucrare „Cyberbullying among Romanian adolescents: The
relationships between the cyberbullying group, depression, anxiety, and
self-esteem” - Turliuc N. Maria & Boca-Zamfir, Mioara, în cadrul
Conferinței „Contemporary Perspectives on Aggressive Behavior:
Exploring Trends across the Lifespan”, Limassol, Cipru (23-25 noiembrie
2017);
- participare la „International Conference on Applied Psychology and
Educational Sciences” – ICAPES, Iași (19-22 octombrie, 2017);
- susținere lucrare „Using cross-lagged panel to examine the relations of
cyberbullying with depression, anxiety and self esteem among
adolescents” în cadrul „International Conference on Applied Psychology
and Educational Sciences” – ICAPES, Iași (19-22 octombrie, 2017);
- susținere lucrare „Inventarul Revizuit Cyber-bullying. Validare pe
populația de adolescenți români” în cadrul Școlii de vară internațională
„Cercetarea psihologică și educațională fără frontiere”, Ediția a III-a –
Iași (25-27 mai 2017);
- participare Conferința Națională APEH „Educație, cuplu, sexualitate,
spiritualitate” – Galați (5-7 mai 2017);
- prezentare lucrare „Inventarul Revizuit Cyber-bullying. Validare pe
populația de adolescenți români” în cadrul Conferinței Naționale APEH

„Educație, cuplu, sexualitate, spiritualitate” – Galați (5-7 mai 2017);
- prezentare lucrare în cadrul Conferinței Internaționale „Psychology and
the realities of contemporary world” PSIWORLD 2016 – București (21-22
octombrie 2016);
- participare la Conferința Națională cu participare internațională a
psihologilor școlari, Constanța, (3-4 iunie 2016);
- participare la Conferința Internațională de Psihologie Aplicată CIPA 2015
editia a 6- a, Iași, (25-26 octombrie 2015);
- Participare la „Conferințele CJRAE – Galați”, Centrul Județean de
Resurse și Asistență educațională, (iunie 2016, 2012, 2007).
Seminarii

- participare „Școala de vară DBT& SEM”, Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației, Iași (9-12 iulie 2018);
- participare work-shop "Calea de a fi un părinte bun" – Universitatea
Danubius, Galați (30 mai 2017);
- participare webminar – „Eficientizarea evaluarii prihologice la copii si
adolescenti printr-o solutie online” Cognitrom, (mai 2017);
- participare workshop „Tainele Psihotanatologiei și ale procesului de
întinerire”, Universitatea Danubius – Galați (9 martie 2017);
- participare workshop „Încurajerea comportamentului cooperant cu
ajutorul jocului Win as much as you can” în cadrul Conferinței Regionale
„Consilierea psihopedagogică între teorie și practică” – Galați (16 iunie
2016);
- participare workshop „Influențele abuzului asupra dezvoltării psihoemoționale a copiilor. Repere de lucru în demersul de consiliere/
psihoterapie”, Centrul de Consiliere pentru Părinți – Salvați Copiii Iași –
CJRAE Galați, (6 iunie 2012);
- participare workshop „Psihodiagnoza și intervenția terapeutică
unificatoare în cazuri de custodie”, acreditat CPR, (9 iunie 2012)
- participare workshop „ Lucrul cu adolescenții și familiile lor”, acreditat
CPR, (29-31 mai 2009);
- participare workshop „ Iertarea – la granița dintre spiritualitate și terapie
– viziunea sistemică”, acreditat CPR, (29-31 mai 2009);
- participare workshop „Traumă şi spiritualitate”, Iași, acreditat CPR
(octombrie 2008);
- Susținere seminar ”Proiect educațional – abandonul școlar”, în cadrul
Conferințelor Centrului Județean de Asistență Educațională, Galați (iunie
2006);
- Participare la „Systemic Therapy Seminar” - Asociaţia de Psihoterapia
Familiei şi a Cuplului – Iaşi, (23-25 mai 2005).

Afilieri

- Colegiul Psihologilor din România (CPR), filiala Galați, din 2008.
- Asociaţia de psihoterapia familiei şi cuplului Iaşi (APFC Iaşi).

Certificări

- Certificat de Formator (Iunie 2012);
- Atestat de psiholog cu drept de liberă practică, specialitatea Psihologie
-

clinică, treapta de specializare – Practicant autonom, CPR, (septembrie
2015);
Atestat de psiholog cu drept de liberă practică, specialitatea Psihoterapie
sistemică de familie și cuplu, treapta de specializare – Practicant
autonom, CPR, ( septembrie 2015);
Atestat de psiholog cu drept de liberă practică, specialitatea Psihologie
educațională, consiliere școlară și vocațională, treapta de specializare –
Specialist, CPR, (octombrie 2014);
Atestat de liberă practică, specialitatea – Psihoterapie sistemică a
familiei şi a cuplului, treapta de specializare - Practicant în supervizare,
CPR, (Mai 2010);
Atestat de libera practică, specialitatea – Psihologie clinică, treapta de
specializare - Practicant în supervizare, CPR, (Septembrie 2008);
Atestat de liberă practică, specialitatea Psihologie educaţională,
consiliere şcolară şi vocaţională, trapta de specializare – Practicant
autonom, CPR, (Iunie 2008);
Certificat de acordare a definitivării în învățământ, Univ. ” Al. I. Cuza”,
Iași (august 2006);
Certificat Curs avansat 1 - Asociaţia de Psihoterapia Familiei şi a
Cuplului – Iaşi, (Noiembrie 2005 – februarie 2006);

- Certificat Introducere în terapia familiei şi a cuplului - Asociaţia de
Psihoterapia Familiei şi a Cuplului – Iaşi, (Februarie – iunie 2005);
- Atestat de participare la cursul de psihodiagnostic cu tema: Testul
Szondi, Centrul român de intervenţie socială şi psihoterapeutică, Iași,
(Decembrie 2003 – martie 2004);
- Atestat profesional de învățător-educator, Liceul Pedagogic ”C. Negri”,
Galați, (iulie 2000).

