Curriculum vitae

Date contact
Telefon serviciu :
(+373) 20 59 12
GSM:
(+373) 069118500
E-mail: victoriagonta1@gmail.com
Adresa domiciliu: str. Lomonosov 49/4

Gonţa Victoria
Data naşterii:
Locul nașterii:
Statut social:
Naţionalitatea :
Specialitatea:

22.04.1972
rn.Glodeni, s. Sturzovca
căsătorită, 2 copii
moldoveancă
psiholog

LOCUL DE MUNCĂ
2019-prezent
2016 – 2019
2015 – prezent
2014 - 2016
2007 - 2014
1995 – 2007
2004 – 2008

Director Școala doctorală Psihologie UPSC „Ion Creangă”
Decan Facultate Psihologie și Științe Socio-Umane, Universitatea Americană din
Moldova, Vice-rector pentru activitatea științifică
Psiholog, psihoterapeut, director Centru Psihologic „Equilibrium”
Postdoctorand, Institutul de Științe ale Educației
Şef catedră Sociologie şi Asistenţă Socială, ULIM
Lector superior UPS ”I. Creangă ”, facultatea Psihologie si Psihopedagogie
Specială, catedra „Psihologie aplicată”
Manager de cazuri, consultant departamentul psihologie Centrul „Amicul”, Centrul
Național de Prevenire a Abuzului Copilului

,
GRAD ŞTIINŢIFIC, TITLURI, FUNCŢII
2003
2004
2007
2009

Doctor în psihologie
Laureat al Premiului Tineretului în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii
Conferenţiar Universitar interimar
Conferenţiar Universitar, specialitatea Psihologie socială

APARTENENŢĂ SOCIO-PROFESIONALĂ
Membru al Consiliului Consultativ al MMPSF
Membru al Consiliului Consultativ al AȘM
Membru al Consiliului de Expertiză și Acreditare a serviciilor sociale
Membru al Seminarului Ştiinţific Specializat de Psihologie al USM
Membru al Ligii Psihoterapeutice Profesionale Internaţionale (Rusia)
Membru al Ligii Române pentru Sănătate Mintală
Membru al Asociaţiei Psihologilor Practici din Republica Moldova
Membru al colegiului de redacţie a revistei de specialitate al Asociaţiei Psihologilor Practici din Republica
Moldova „Psihologie”, reviste ”Socialis”, ULIM; revista ”Moldoscopie”, USM.
Membru al colegiului de redacţie a revistei de Studii Interdisciplinare ”Constantin Stere ”, Iași

INSTRUIRE
2014-2016
1996-1999
1991-1994
1987-1991
1979-1987

Studii de Postdoctorat, Institutul de Științe ale Educației
Studii de doctorat, I.S.P.P., Chişinău, specialitatea Psihologie pedagogica si a vârstelor.
U.P.S. „I. Creanga”, ”, facultatea Psihologie si Psihopedagogie reabilitară, specialitatea
Psihologie, secţia de zi.
Şcoala Pedagogică „ A. Mateevici” din or.Chişinău.
Şcoala medie nr. 20, Chişinău.

FORMARE POST-UNIVERSITARĂ
2018
IMAGO TRAINING – curs de formare complementară în domeniul terapiei relaționale, de
cuplu și familie. Organizat de HOLO – Psihologie pentru comunitate, Cluj-Napoca 2018-2019
(180 ore), acreditat de Colegiul Psihologilor din România și Asosciația Americană de
Psihoterapie.
2018
RBT - curs de formare complementară în domeniul terapiei Autismului (Registred
Behavior Tehnician), 8-12 octombrie 2018
2017
CBT - curs de formare complementară în domeniul terapiei cognitiv-comportamentale.
Organizat de Liga Română pentru Sănătate Mintală, Chișinău 2017-2018 (240 ore). acreditat
de Colegiul Psihologilor din România
2016
Program de formare profesională avansat ”Formator”. 05.04.-14.04. 2016. Asociația Sprijin
pentru tineret, București
2016
Curs avansat de Psihopedagogie universitară, 30 credite. 05.09.2016-23.12.2016. USPEE,
Chișinău
2015
”Formare de formatori” (600 ore) 16.11.2015 – 18.03.2016. USPEE, Chișinău
2014
Dissemination of Multi-Party Mediation in Communities and Organizations in the Moldova
Region through Practical Case Studies and Master Courses. Chișinău, 04 – 07 mai,
2014
Seminar de formare formatori ”Tehnici metodologice moderne pentru instruire în cadrul INJ”,
Chișinău, INJ, 17-19 septembrie.
2014
Vizita de studiu: „Transferul de experiențe, cunoștințe și bune practici România - Republica
Moldova în domeniul Antreprenoriatului în Economie Socială”. Iași, 23-27 mai.
2014
Seminar de formare ”Dezvoltare economică și socială în condiții de criză”, Ankara, 12-19 iulie,
Turcia
2013
Advanced Training in Intercultural Multi-Party Mediation of Conflicts in Communities and
Organizations in Moldova. Chișinău, Republica Moldova, 25 – 28 august, 2013
2013
Workshop Advanced Training in Intercultural Multi-Party Mediation of Conflicts in Communities
and Organizations in Moldova. Hamburg, Germania, 03 – 08 august, 2013
2012
Curs avansat de formare profesională ”Negocierea în domeniul muncii și protecției
sociale”, Institutul Muncii, or. Chișinău (240 ore)
2012
„Formarea inițială a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive”, Seminar, Ministerul
Educației al Republicii Moldova
2012
Curs avansat de formare profesională ”Medierea conflictelor sociale și organizaționale”,
(Workshop „Advancing and consolidation of the higher education in intercultural multi-party
mediation conflicts in community and organization in Moldova”, for DAAD), Universitatea din
Hamburg, Germania & ULIM (80 ore)
2011
Curs de formare inițială a Mediatorilor, UPS ”Ion Creangă”, Chișinău (120 ore)
2010
Seminar – training „ Tehnici de psihoterapie narativă în lucru cu copiii şi familia” (40 ore),
2-5 septembrie 2010 (Institutul de psihoterapie de grup şi de familie, or. Moscova, Institutul de
instruire continuă, Chişinău)
2009
Curs avansat (de master) în domeniul psihoterapiei „Programarea Neuro-Lingvistică” (120
ore), Institutul de psihoterapie de grup şi de familie, or. Moscova
2009
Training „ Aspecte psihologice ale Image-ului” (20 ore), Institutul de psihoterapie de grup şi de
familie, or. Moscova

2008-2009 Curs avansat de psihoterapie psihosomatică şi corporală (240 ore), Institutul de
psihoterapie de grup şi de familie, or. Moscova
2008
Workshop „Psihoterapia strategică de scurtă durată” (60 ore),Chişinău, iulie, GenderDoc-M
2007
Training „Tehnici de desensibilizare şi prelucrare cu ajutorul mişcării ochilor - EMDR” (70
ore) (Chişinău, GenderDoc-M)
2007
Seminar – training „Reacţia psiho-socială la traumă şi abuz”, (Chişinău, OIM)
2005
Seminar – training „Terapia prin joc cu copii abuzaţi”, (Kiev, Fondul ucrainean „Bunăstarea
copiilor” cu sprijinul OAK Foundation)
2006
Training „Acţiuni de comunicare pentru mobilizarea comunităţilor”, Molovata, CNPAC
2006
Training „ Asistarea victimelor traficului-identificarea şi prezentarea bunelor practici!”,
La Strada
2005
Seminar – training „Educaţia în baza bunului simţ” (formatori: catedra psihologie clinică
UPS „A.I.Gherţen”, Centru de training şi consiliere & Girls and boys town )
2004
„Strategii de evaluare L.S.D.G.C.” , Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
2004
„Strategii L.S.D.G.C.” , Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
2004
„Elaborarea programelor analitice” , Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
2004
Training „Modelul integrativ Erixonian în psihoterapia centrată pe soluţii, (Carmel Colege,
Izrael & ULIM)
2003
Curs avansat de psihoterapie de scurtă durată centrată pe soluţii, (Carmel Colege,
Izrael & ULIM), 60 ore.
2003
Şcoală de psihologie experienţială transpersonală – program de studii avansate,
Universitatea “P.Andrei”, or. Iaşi (6 luni)
2001
Cursul deplin de informatica si compiuter.
1999
Training „Gestalt- terapie”, Chişinău (40 ore)
1998
Specializare în Psihoterapie Erixoniană, or. Iaşi, Universitatea A.I.Cuza.
1996
Curs complementar de formare profesională „Psihoterapie sistemică de familie – model
integrativ” (40 ore), or. Moscova
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
Cercetări:
„Violenţa în familie şi combaterea ei”
„Formarea imaginii de sine la adolescenti”;
Sfârșitul vieții - probleme de îngrijire
Gândirea profesională psihologică și medicală
Violența asupra vârstnicilor și modalități d asistență psiho-socială
„Educaţia toleranţei”,
„Modele psihopedagogice de educaţie a părinţilor”,
„Abuzul faţă de copii şi modalităţile de prevenire şi combatere ”
„Consecinţele psiho-sociale ale migraţiei ”
„Psihoterapia traumei psihice şi stresului posttraumatic”
”Conflictele organizaționale și comunicare corporativă”
”Medieriea conflictelor și negocierea”
”Adopția. Necesitățile psihosociale ale familiilor adoptive din Republica Moldova ”
Cercetări în cadrul laboratoarelor ştiinţifice:
2007-2014
2006-2010
2002-2006

„Modalităţi şi metode de investigare a peresoanei și conştiinţei sociale” (Institutul de
Formare şi Cercetare Socială, ULIM) - șef secție, cercetător coordonator.
„Formarea resurselor umane în domeniul asistenţei psiho-pedagogice a familiilor temporar
dezintegrate” (UPS „Ion Creangă” & AŞM) - cercetător superior.
„Curriculumul psiho-pedagogic de educaţie a părinţilor în R. Moldova” (UPS „Ion Creangă”
& Consiliul Suprem al Ştiinţei R.Moldova) - cercetător coordonator.

Participări (expert, coordonator) în cadrul proiectelor naționale și/sau internaționale:
2016-2019

Membru proiect “Strengthening the human rights of older people with focus on women in
Moldova” funded by the German Government (BMZ), implemented of HelpAge International
in Moldova.
2018-2019 Membru grup de lucru/comisii ale Parlamentul /Guvernului Republicii Moldova
Consolidarea cadrului de participare a societății civile la elaborarea și monitorizarea
implementării politicilor publice,, membrul grupului de lucru intersectorial din reprezentanții
Parlamentului, Guvernului, partenerilor de dezvoltare și a societății civile pentru revizuirea
Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru anii 2017-2020 și a Planului de acțiuni
pentru implementarea acesteia.
2018-2019
”LEGE cu privire la profesiunea și activitatea de psiholog”, membrul grupului de lucru
intersectorial din reprezentanții Parlamentului, Guvernului, partenerilor de dezvoltare și a
societății profesionale în domeniul psihologiei.
2012-2017
Project ”Casa Mare”, York Cllege of the city University of New York, USA & ULIM coordonator
2013-2014
“Dissemination of Multi-Party Mediation in Communities and Organizations in the Moldova
Region through Practical Case Studies and Master Courses”, University of Hamburg,
Germany, in cooperation with the Free International University of the Republic of Moldova.
Financed by the German Academic Exchange Service (DAAD). - expert, formator.
2008 -2012
„Advancing and consolidation of the higher education in intercultural multi-party mediation
for conflicts in community and organization in Moldova”, DAAD & ULIM. - expert, formator
local, Universitatea din Hamburg, Germania & ULIM
2011-2012
„Adopția. Necesitățile psihosociale ale familiilor adoptive din Republica Moldova ”coordonator, proiect accesat de A.O. “Ambasada Drepturilor Omului”, finanțat de
Ambasada Norvegiei în București.
2010
Asistenţa psihologică a cazurilor de violenţă în familie: programe de psihodiagnostic şi
reabilitare a victimelor şi abuzatorilor” (UNFPA) - expert, formator
2011
Asistenţa multidisciplinară a cazurilor de violenţă în familie: elaborarea şi promovarea de
programe analitice pentu studii de masterat (UNFPA) - expert, formator
2009
Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie” (Guvernul
Japoniei, OSCE, UNDP, UNIFPA) - expert, formator
2009-2010
„Family Violence – Multidisciplinary Approach” UNFPA - expert, formator
2005-2008
`Copilărie fără violenţă ” CNPAC & UNICEF - expert, formator
„Copilul - martore cu necesităţi speciale” CNPAC - expert, formator
„Prevenirea cazurilor de maltratare a copilului. Identificarea timpurie şi resocializarea
copiilor în situaţie de risc ” CNPAC - expert, formator
„Prevenirea şi combaterea celor mai grave forme ale muncii copilului, inclusiv traficul
acestora” ILO - CNPAC - expert, formator expert, formator
Eradicarea violenţei domestice prin programe de reabilitare a agresorilor din familie şi
implicarea bărbatilor în combaterea acestui fenomen, (Centrul Naţional de Studii şi
Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare; - expert, formator
Participări Conferinţe/ Simpossioane Ştiinţifice Internaţionale:
2016
Conferinta științifică Internațională “The National Conference for Advancement of
the Social Work Profession in Moldova”, Chișinău, September 9-10, 2016
(speaker)
2015
Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socioumane în uropean n transformării de mentalități” ULIM, 01 decembrie 2015
2016
Conferință Națională cu participare Internațională ”Statutul uropean nal al
psihologului în spațiul uropean” Chișinău, 10 mai 2016
2016
Conferința Națională de Psihologie “Gala psihologului” Ediția a III-a , 27- 28 mai
2016, București. (în plen)

2016
2016

2016
2016
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2011

2011
2011
2010
2009
2009
2009

2009
2008
2007

Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare (în
plen)
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri
interdisciplinare”- conferinţă naţională cu participare internaţională- Ediţia a VII-a,
2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Conferința științifico-practică „Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi
familiei de violenţă”, UPS ”Ion Creangă”, 21 octombrie 2016 (în plen)
"Psihoterapia si conditia umana,” organizata de Asociatia de Psihoterapie
Integrativa si Psihologie Clinica, Iasi, 4-5 noiembrie. (speaker)
ISIPAR - al V-lea Congres Internațional de Acceptare și Respingere Interpersonală. 24-27
iunie 2014. ULIM & ISIPAR
Conferința Internațională Științifico-Practică ” Păstratea integrității familiie-politică prioritară
pentru protecția copilului”. 15 mai 2014. ULIM & Caritas
Conferinţă Naţională cu participare Internațională de Asistenţă Socială. Sibiu, România, 1518 iunie, 2014
Conferinţă Naţională cu participare Internaţională ”Dimensiuni contemporane ale formării
personalităţii copilului şi adolescentului”, Chișinău, DGETS, 16 mai, 2014
Conferință Internațională Global Social Work – the World is Here. Dallas, Texas, 31 oct.-3
nov. 2013 (Gonța Victoria, comunicare: Curriculum for Global Social Work Education in
Countries with a Transaction Economy).
Conferinţă Naţională de Asistenţă Socială. Sibiu, România, 12-14 iulie, 2013
Conferința internațională pentru promovarea Asistenței Sociale în țările cu economie în
tranziție. 15 iunie 2013 ULIM & CUNY
Conferinţă Naţională cu participare Internaţională de Asistență Socială, ed. IV, ”de la
cunoaștere la competențe” (Sibiu, 29 iunie - 01 iulie, 2012)
Conferinţă Naţională cu participare Internaţională Kreaticon (Iaşi, aprilie 2012)
Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională “Economie socială: model inovator pentru
promovarea incluziunii active a grupurilor defavorizate” (ianuarie 2012), ULIM
Conferinţă Internaţională privind Economia Socială (Bucureşti, 12-14 octombrie 2011),
Ministerul Muncii din România Conferință Internațională ”Consolidarea examinării medicolegale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare în RM” (Chișinău, 15-16 noiembrie
2011). UNDP, Consiliul Europei
Conferinţă Internaţională ”Asistența Psihologică, Psihopedagogică și Socială ca factor al
dezvoltării societății”, Ediția a II-a. UPS „Ion Creanga”, Chişinău, decembrie, 2011.
Conferinţă Naţională cu participare Internaţională ”Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale ale copilului şi adolescentului – factori implicaţi”, Băile Felix, România,
noiembrie, 2011.
„Consiliere psihologică şi educaţională” Conferinţă Internaţională, 15 mai 2010, Piatra
Neamţ, România
“Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane ” Conferinţa internaţională (Chişinău,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 1 octombrie, 2009)
“Probleme social-economice ale dezvoltării comunităţilor rurale” Conferinţa ştiinţifică
internaţională (Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Integrare Europeană
şi Ştiinţe Politice, 19 noiembrie 2009)
“Formarea profesională a studenţilor psihologi şi pedagogi în conformitate cu criteriile
Procesului de la Bologna” Simpozionul internaţional (Chişinău, Academia de Ştiinţe a R.
Moldova& Fundaţia Soros-Moldova& Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 5
decembrie 2009)
„Integrarea psiho-socială a copiilor din familii temporar dezintegrate” , Conferinţa Ştiinţifica
Internaţionala, UPS „Ion Creangă” 2009.
„Prin colaborare spre integrare”- zilele culturii polone in România, Suciava, august 2008
„Child as a participant of legal procedures in Eastern Europe”, international conference,
november 8th-10th, Riga, Latvia

2006
2005
2005
2004
2004
2004
2003
2002

„Combating violence to children in families and de-institutionalising and transforming
services for zoung children”, seminar OAK Foundation/ EU Dafhne who Regional Ofice for
Europe/ UNICEF, Chişinău
„New Developments in Science and Practice: Influences on Child Protection”, Xth ISPCAN
European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, (11-14 september, Berlin,
Germany)
„How to organize social campaign on the prevention of child abuse”, International seminar,
march 2005, Warsaw, Poland
„KREATIKON”, simpossion interjudeţean, Ed. I-a, Iaşi, 29 mai
„Joint Wipo-Wto Regional Wokshop on Centrin Topical Issues Concerning Intelectual
Property”, Chişinău, octombrie 19-21
„Universul psihosocial al individului uman”, Iaşi, 25-26 iunie
„Universul psihosocial al individului uman”, Iaşi, 4-5 iulie
„Universul psihosocial al individului uman”, Iaşi, 3-7 iunie

Manifestări ştiinţifico-practice naţionale
2014
2013
2012

2012

2011

2011-2012
2010
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2005
2004

Școală de vară: Asistenţa Socială Globală – standarde de formare profesională Iunie 2014.
ULIM & CUNY
Conferința științifico-practică ”Modele de asistență psihosocială a persoanelor de vîrsta a
treia” 1 octombrie 2013
Seminar instructiv – metodic pentru psihologii şcolari „Rolul factorului gender în
manifestarea imaginii de sine la elevi”, organizat de catre Direcţia Generală Educaţie,
Tineret şi Sport, Centrul Metodic Municipal , in cadrul Liceului Teoretic „Orizont”,
19.01.2012.- formator;
Conferinţa internaţională a psihologilor şcolari „Paradigmele inteligenţei în psihologia
contemporană” (ediţia a II-a), 26 aprilie 2012, în incinta Liceului Teoretic „I. Creangă” –
moderator
„Terapia de cuplu în situaţii de risc - abordare eficientă în prevenirea violenţei în familie” –
atelier naţional de instruire şi schimb de practici pentru ONG-uri, prestatori de servicii
pentru subiecţii violenţei în familie. Centrul Internaţional LaStrada. 19-20 mai 2011 –
formator
„Parteneriatul social în sfera muncii. Negocierea” – programe de calificare suplimentare la
studiile superioare. Institutul Muncii. 2011 – 2012 - formator
“Elaborarea Planului Naţional de Acţiuni (PNA) privind prevenirea şi eliminarea muncii
copiilor în Moldova” Masă rotundă,Chişinău, 12 iulie, 2010
"Rolul mediului academic în promovarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în
Republica Moldova" , Conferinţa Interuniversitară, Misiunea Religioasă Catolică Caritas
Moldova, ULIM, Septembrie
„Simpossia Professorum”, Conferinţa ştiinţifică anuală ULIM
„Modele psihopedagogice şi sociale de intervenţie în lucrul cu copiii din familii temporar
dezintegrate”, conferinţă ştiinţifică, UPS „Ion Creangă”,
„Simpossia Professorum”, Conferinţa ştiinţifică Jubiliară ULIM
„Aspecte psihosociale ale dezvoltării copiilor din familii temporar dezintegrate”, conferinţă
ştiinţifică, UPS „Ion Creangă”, 19 octombrie
„Tehnologii corecţional-compensatorii actuale în socializarea copilului cu dizabilităţi”,
seminar de instruire, proiectul „Prevenirea excluderii sociale a persoanelor cu dizabilităţi”
„Copii în situaţie de risc social şi educaţia acestora”, seminar de instruire, proiectul
„Prevenirea excluderii sociale a persoanelor cu dizabilităţi”
„Dezvoltarea psihosocială a copiilor în familiile dezintegrate din RM”, Centrul Educaţional
PRO DIDACTICA

2004

„Asistenţa Tehnică pentru combaterea muncii şi Exploatării sexuale a copiilor, inclusiv a
Traficului de copii, în ţările Europei Centrale şi de Est”, seminar naţional de planificare
strategică ILO-IPEC
„Aspecte bpsiho-pedagogice ale curriculumului de educaţie a părinţilor în R. Moldova”, (UPS
„Ion Creangă”)

2003

Publicaţii:
112 lucrări şi articole ştiinţifice ( lista publicaţiilor se anexează)
ACTIVITATEA CURRICULARĂ
Predarea cursurilor universitare:

Psihologia dezvoltării
Teorii şi metode psihoterapeutice
Consiliere psihologică
Psihologia şi sociologia familiei
Psihoterapia familiei
Consilierea victimelor
Conilierea copilului şi familiei
Consiliere pentru persoanele în situații de risc
Testarea și evaluarea psihologică a personalului
Psihologia clinica
Fundamentele expertizei sociale
Consiliere în AS
Supervizarea în AS
Dirijarea training-urilor (curricular): EMDR – terapia traumei și stărilor anxiogene
Dezvoltarea creativităţii,
Psihoterapie sistemică de familie – model integrativ
Terapie de scurtă durată centrată pe soluții
Comunicare organizațională și medierea conflictelor
Formator cursuri de instruire, training-uri (extracurricular):
„Instruirea asistenţilor sociali comunitari”
„Formarea climatului psihologic în colectivele de muncă”
„Formarea image-ului”
„Educaţia în baza bunului simţ”- educaţia părinţilor
„Optimizarea interacţiunii părinţi- copii”,
”Negociere în conflict”
”Medierea conflictelor organizaționale”
” Comunicare eficientă”
” Reabilitatea victimelor şi abuzatorului în cazurile de VF”
LIMBI STRĂINE
Limba rusă (fluient)
Limba engleză (nivel mediu)
Limba franceză (nivel mediu)
ABILITĂŢI DE LUCRU LA COMPUTER
Sisteme de operare Windows 2000, XP
MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point)
Internet Explorer, reţele locale

