
  
 

      

 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume KOVACS IZABELLA 

Adresă(e) Petroşani, str. 9 Mai, bl.2, sc.6, ap. 8, jud. Hunedoara 

Telefon(oane) 0728195556 

E-mail(uri) izabella.eisler@insemex.ro  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 06.06.1980 

Sex Feminin 

  

Experienţa profesională  

Perioada Mai 2019 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Cercetător științific gr. III, Psiholog, Laborator Riscuri 
Salvare – Departament Securitate Industrială 

Numele şi adresa angajatorului INCD INSEMEX Petroșani, Str. G-ral Vasile Milea, nr. 
32-34, Petroșani, jud. Hunedoara, cod. 332047 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Evaluarea psihologică a personalului 

  

Perioada Mai 2018 – Mai 2019 

Funcția sau postul ocupat Cercetător științific, Psiholog, Laborator Riscuri Salvare 
– Departament Securitate Industrială 

Numele şi adresa angajatorului INCD INSEMEX Petroșani, Str. G-ral Vasile Milea, nr. 
32-34, Petroșani, jud. Hunedoara, cod. 332047 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Evaluarea psihologică a personalului 

  

Perioada Mai 2014 – Mai 2018 

Funcția sau postul ocupat Asistent cercetare, Psiholog, Laborator Riscuri Salvare 
– Departament Securitate Industrială 

Numele şi adresa angajatorului INCD INSEMEX Petroșani, Str. G-ral Vasile Milea, nr. 
32-34, Petroșani, jud. Hunedoara, cod. 332047 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Evaluarea psihologică a personalului 



  

Perioada Martie 2006 – Mai 2014 

Funcția sau postul ocupat Psiholog, Centrul de zi pentru copii și tineri aflați în 
dificultate Maria Stein 

Numele și adresa angajatorului Organizația Caritas, Str. E. Văcărescu, nr.12, Petroșani, 
jud. Hunedoara, cod. 332014 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Activități educaționale, recreaționale și de dezvoltare 
personală 

  

    Perioada                                      Decembrie 2004 –decembrie 2005 

Funcția sau postul ocupat Psiholog 

Numele și adresa angajatorului Organizația Salvați Copiii, str. Cartier 8 Martie, nr. 60, 
Petrila, jud. Hunedoara, cod 335800 

   Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

  Activități educaționale, recreaționale și de dezvoltare 
personală 

 
Educație și formare 

 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petrosani 

Perioada 2018-prezent 

Calificarea / diploma obținută doctor 

Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

Inginerie industrială 

  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Asociaţia de psihologie aplicată în domeniul securităţii 
naţionale din România, APADSNRO 

Perioada 2015 - 2017 

Calificarea / diploma obținută formare complementară psihologia muncii 

Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

Psihologia organizațională 

  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Asociaţia de psihologie aplicată în domeniul securităţii 
naţionale din România, APADSNRO 

Perioada 2015 - 2017 

Calificarea / diploma obținută formare complementară psihologia aplicată în domeniul 
securităţii 

Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

Phihologia apărării și securității naționale 

  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

Colegiul Psihologilor din Romania 

Perioada 2014 



Calificarea / diploma obținută Atestat de liberă practică în specialitatea psihologia 
muncii şi organizațională, treapta de specializare 
practicant sub supervizare 

Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

Psihologia muncii 
Psihologia organizaţională 

  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe 
 

Perioada 2013 - 2016 

Calificarea / diploma obţinută masterand 

Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Psihologia organizațională, ergonomie, evaluarea 
performanțelor profesionale,   managementul schimbării, 
motivarea resurselor umane 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Colegiul Psihologilor din Romania 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obținută Atestat de liberă practică în specialitatea psihologie 
clinică, treapta de specializare specialist autonom 

Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie clinică 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe 

Perioada 2000 – 2004  

Calificarea / diploma obţinută   Diploma de Licenţă  
  Specializare: Psihosociologie 

Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Sociologie, psihologie 

  
Aptitudini și competențe 

personale 
 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

  B2 B2 B2 B2 B2 

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

Competențe și abilități sociale Bune aptitudini de comunicare, spirit de echipă, rezistență la efort 
intelectual, adaptabilitate, capacitate și dorință de a învăța lucruri 
noi, capacitate de organizare, analiză și sinteză etc. 



  

Competențe și aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Experiență în utilizarea calculatorului și a componentelor auxiliare 
din dotare 

Permis auto  Categoria B 
  

 

 

   Data                  Drd. Izabella Eisler (Kovacs) 

04.09.2021 




